Outubro, 2015

Em outubro a Madeira é palco de vários eventos desportivos e culturais, que animam os ainda
solarengos dias de Outono.
O clima ameno e a temperatura ainda muito agradável, que se faz sentir neste mês, convidam a um
mergulho relaxante ou a uma revigorante caminhada pelas veredas e levadas da ilha, palco por
excelência da exuberante floresta Laurissilva.
Festival da Natureza da Madeira
até 11 de outubro
Durante uma semana, a Madeira promove mais uma edição do Festival
da Natureza e celebra junto dos seus visitantes o que nela há de
melhor. Tanto em terra como no ar ou no mar, as escolhas serão mais
que muitas e todos poderão experienciar atividades, num leque de
oferta variado e destinado a todas as faixas etárias.
A estas atividades juntam-se muitas outras, numa festa que associa o
desporto, a animação, a etnografia e a cultura madeirense.
A natureza, no seu estado mais puro, é agora, mais do que bela, um
desafio que espera por si!
Saiba mais em: http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt/
VI Festival de Órgão da Madeira
de 9 a 18 de outubro
Promovida pela Direção Regional da Cultura o Festival de Órgão da
Madeira compreende um ciclo de concertos, protagonizados por
mestres organeiros de renome nacional e internacional, espetáculos a
realizar em espaços litúrgicos de referência na região nomeadamente,
Sé Catedral, Igreja do Colégio e a Igreja e Convento de Santa Clara.
Este festival já na sua sexta edição pretende dar a conhecer este
projeto, desenvolvido no contexto da recuperação de um património
cultural quase desconhecido, bem como, enriquecer e promover a
descentralização da oferta cultural organística na Região Autónoma da
Madeira.
Para mais informações: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com
Festa da Castanha
31 de outubro a 1 de novembro
Organizada pela Casa do Povo do Curral das Freiras, esta festividade
serve de oportunidade para dinamizar e promover esta importante
produção agrícola regional.
A Festa da Castanha é uma mostra que convida à prova das inúmeras
especialidades gastronómicas feitas com este fruto seco: castanhas
assadas, licores e bolos.
A ocasião é aproveitada para promover também um concurso
gastronómico nos restaurantes locais, onde é servida comida
tradicional.

Antigo “Molhe” reabre este mês
O Forte de Nossa Senhora da Conceição, na Pontinha, irá renascer a
meados de outubro, com um projeto assinado pela designer de
interiores internacional Nini Andrade Silva.
Um moderno Designer Center complementado por um núcleo
museológico com a marca Nini e um moderno restaurante gourmet a
cargo do conceituado Chef Miguel Laffan são as grandes apostas
deste projeto, que pretende dotar a capital funchalense de um espaço
de qualidade e referência.
O início da construção deste forte deu-se no primeiro quartel do séc.
XVII, no topo do ilhéu que faz parte do porto do Funchal, sendo um
monumento que apresenta uma rica história e beleza, não só
arquitetónica, mas igualmente paisagística com um olhar privilegiado sobre a baia do Funchal.

HF promove Turismo Cultural
A empresa Horários do Funchal, numa parceria com algumas
unidades hoteleiras e espaços museológicos da baixa funchalense,
lançou a sua mais recente aposta direcionada ao segmento do
turismo cultural - o projeto“ Kit Turista”, no âmbito do projeto
SEEMORE (2012-2015).
Esta iniciativa, visa dar uma maior visibilidade ao rico património
cultural da Região numa “viagem cultural” que irá contribuir para a
promoção do espólio museológico da baixa funchalense.
Assim, na compra do respetivo bilhete os interessados recebem um
mapa e um desdobrável informativo bilingue com informação sobre
os diversos museus existentes na cidade, o qual irá possibilitar a
obtenção de descontos nas visitas a estes espaços culturais.
Hotéis madeirenses vencem “Óscares do turismo”
A excelente qualidade da hotelaria madeirense tem vindo a ser
constantemente reconhecida, não só pela fidelização de clientes mas
também pelos principais operadores turísticos e empresas ligadas ao
sector, que certificam essa qualidade com a atribuição de prémios a
vários níveis.
A Madeira arrecadou um total de 4 prémios na edição de 2015 dos
World Travel Awards, gala que decorreu no passado dia 6 de setembro
na Sardenha (Itália).
Entre os premiados estão as unidades hoteleiras, Choupana Hills Resort
& Spa nas categorias Europe's Leading Boutique Resort e Portugal's
Leading Spa Resort, o Hotel The Vine Hotel na categoria Europe's
Leading Design Hotel e o hotel Pestana Porto Santo All Inclusive & Spa Beach Resort, na categoria
Portugal's Leading Resort.
Sabia que…
… a Floresta da Laurissilva, floresta indígena da ilha da Madeira,
remonta ao Período Terciário da Terra?
Reconhecida como Património Mundial Natural da Humanidade pela
UNESCO em 1999 é considerada uma relíquia viva, pois nas últimas
glaciações viu a sua existência reduzida à área geográfica da
Macaronésia, ou seja Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.
Um total de 2/3 do território da Ilha da Madeira, ou seja, o equivalente
a 67% da sua superfície é área protegida, onde se insere a luxuriante
vegetação, que se compõe das mais variadas espécies únicas no
Mundo, sendo considerada uma relíquia viva. A floresta está incluída no
Parque Natural da Madeira com o estatuto máximo de Reserva Integral.
Conheça mais sobre este tesouro natural em: Natureza
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